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Het oosten van DR Congo gaat al
decennia gebukt onder spanningen en
conflicten. Meer dan honderd gewapende
groepen zijn er actief. De oorzaken voor
het geweld zijn complex: onder meer de
oplaaiende spanningen tussen veetelers
en landbouwers spelen mee, als een
grote groep jongeren die werkloos is of
niet naar school gaat en zich in de steek
gelaten voelt. Maar ook opstandelingen
uit de buurlanden zaaien onrust en
strijden om de controle over goud- en
kobaltmijnen in de regio (International
Crisis Group, 2020). In dit gebied is
er geen ontkomen aan de dood: elk
gezin heeft wel een familielid of vriend
verloren. Meer dan 200.000 mensen zijn
op de vlucht (UNHCR, 2020). De meeste
vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen.

Het ziekenhuis van Fataki in DR Congo
was sinds zijn bouw in 1930 amper onderhouden en raakte in verval. Sommige
diensten moesten zelfs volledig sluiten.
Met de steun van Memisa vond in 2019
en 2020 een grondige renovatie plaats.
De werken liepen meermaals vertragingen op omwille van de onveiligheid, maar
uiteindelijk kregen onder meer de chirurgische afdeling, het labo, de afdeling
interne geneeskunde, het bureau voor
administratie en de spoeddienst een opknapbeurt.

Ziekenhuis Fataki
“Werken onder zulke omstandigheden is
allesbehalve eenvoudig”, zegt Josephine Ndjedha Dz’da (47). Zij werkt als verpleegkundige in het ziekenhuis van Fataki, 80 kilometer ten noorden van Bunia.
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Oorlog betekent dat je
onvoorstelbare ontberingen
moet doorstaan. Je kan je huis
verliezen, je wordt gescheiden
van je geliefden, plunderingen
vinden plaats en het risico
om gewond te raken of zelfs
gedood te worden is groot.
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Josephine Ndjedha Dz’da (47)

Geweld tegen vrouwen als oorlogswapen
“Deze oorlog is zo wreed, dat ze doet vergeten wie de ‘goeden’ en wie de ‘slechten’
zijn”, klinkt het. Etnische verschillen, economische belangen, …. de verschillende
redenen voor conflict raakten de laatste 40 jaar steeds meer verweven zonder oplossingen in het vooruitzicht. Intussen blijft het aantal slachtoffers oplopen en wordt
geweld tegenover vrouwen ingezet als oorlogswapen, wat leidt tot de ontwrichting
van de maatschappij en een fout beeld van seksualiteit en de rechten van vrouwen in
het algemeen. Memisa werkt samen met partners uit het Congolese maatschappelijke middenveld die enerzijds slachtoffers van seksueel geweld steunen en anderzijds
sensibiliseren rond geweld tegen vrouwen en het recht op seksuele en reproductieve
rechten.

Engagement en
veerkracht

Standhouden in
tijden van conflict

Conflicten zorgen dat medisch geschoold
personeel wegtrekt waardoor de werkdruk voor de hulpverleners die ter plaatse
blijven erg hoog is. Het is dankzij de veerkracht en het engagement van verpleegkundigen zoals Joséphine dat patiënten
verzorgd kunnen worden en Memisa haar
werk kan blijven uitoefenen.

DR Congo wordt in politieke kringen
aangeduid als een “fragiele staat”
(States of Fragility 2020, OECD) wat
erop neerkomt dat het land een geschiedenis kent van gewapende
conflicten en politieke instabiliteit
waardoor het extra kwetsbaar is.
Deze kwetsbaarheid beïnvloedt de
publieke dienstverlening zoals de gezondheidszorg. Memisa tracht op een
duurzame wijze gezondheidssystemen te ondersteunen zodat deze beter standhouden bij oorlogen, noodsituaties of natuurrampen. Zo creëren
we bijvoorbeeld veilige havens door
materniteiten te voorzien waar vrouwen beschut kunnen bevallen. (Lees
er meer over in bijgevoegde brief)
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STEUN MEMISA ZODAT EEN NIEUWE MATERNITEIT
IN BAHWERE GEBOUWD KAN WORDEN!

€ 42

€ 280

4 zakken cement

Kit met medicijnen en
materiaal voor bevallingen

€ 650

€ 63

5 bevallingstafels

Een set golfplaten

IBAN BE92 3100 9000 0023
BIC : BBRUBEBB

Iedere gift vanaf € 40 per jaar geeft recht op een fiscaal attest.
Bijvoorbeeld: bij een gift van € 63 betaalt u
in werkelijkheid slechts € 34,65.

Indien u deze brochure niet langer wenst
te ontvangen, stuur dan een e-mail
naar communicatie@memisa.be of bel
02/454.15.49
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